Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava

Zápisnica
Predsedníctvo Asociácie NPDM
Dátum: 2. október 2009
Miesto: Bratislava
Prítomní: Peter Kulifaj (Mládež ulice), Karin Andrašiková (Združenie STORM), Monika Marková
Juríková (Ulita), Barbora Brichtová (Detský fond SR), Marína Bartoňová a Zuzana Hollá
(KASPIAN)
Ospravedlnený: Matej Nagy (Ichtys)
Na zasadaní bol prijatý za pasívneho člena Človek v tísni – pobočka Slovensko, zastúpenie:
Miroslava Hapalová a Iva Grejtáková počtom hlasov 5 za, 0 proti, 0 zdržalo sa.
Priebeh:
1. Podpora rozvoja členských organizácií/minimálne štandardy
Osobné stretnutia sa uskutočnili v Tvrdošíne (Misia mladých/Mládež ulice) v Nesvadoch (YMCA
Nesvady/KASPIAN) a v Bratislave (Ichtys/KASPIAN). Na stretnutiach sa zhováralo o aktuálnej
situácií a procese plnenia minimálnych štandardov.
2. Logo Asociácie NPDM
Predstavených bolo viacero kreatívnych návrhov. Výber sa zúžil na motív ruky alebo usmiatych
tvárí. Pre ďalšie rozhodovanie to budú tváre, ktoré by mohli byť vytvorené vo viacerých variáciách,
ktoré prinesie Karin.
3. Zákon o sociálnych službách
Barbora sa venovala príprave dokumentu, ktorý je venovaný nízkoprahovým programom pre deti a
mládež v kontexte Zákona. Pošle ho na pripomienkovanie.
4. Vzdelávanie/lektorovanie
Marína začala kompletizovať potenciál k lektorovaniu rôznych tém z oblasti NPDM. V rámci
diskusie sme sa na úvod zhodli na to, že v súčasných podmienkach je rozumná suma lektorného
(vzdelávania, odborných konzultácií) prostredníctvom Asociácie NPDM 20 €/hod/lektor, pri
celodennom lektorovaní (a lektorovaní pre členské organizácie) je reálna aj nižšia suma (120 € 150 €). Delenie prostriedkov je 60% - 40 % (Lektor – Asociácia).
5. Projekt na Ďalej znižujeme prahy
Projekt budeme podávať na plnenie priorít z Programového zámeru. Pôjde o konkrétne aktivity pre
členské organizácie, najmä účasť na konferencii v Prahe, členskú schôdzu spojenú s workshopmi a
vzájomným spoznávaním sa seminárom. Dôležitou prioritou je teda podpora rozvoja organizácií.
6. Ostatné
• Prezentovanie na Pohode je čiastočne uzavreté (potrebné je ešte to doriešiť finančné otázky
s Ichtysom a DF SR)
• Na články na web sa pozrie každý sám za seba :)
• Otvorili sme otázku evidenčných programov
Najbližšie zasadanie predsedníctva sa uskutoční v mesiaci január 2010.
V Bratislave dňa 3. októbra 2009
Vypracoval: Kulifaj Peter

